
HOTARAREA NT.3
Din 29 ianuarie 2021

Privind aprobarea ordinii de zi de la gedinfa ordinari din 29 ianuarie 202i

Consiliul local gilindia, judelul Arad, intrunit in gedinlagrdinard de lucru din
data de 29 ianuarie 2021, unde sunt prezenti un numar de .7_ consilieri,

AvAnd in vedere:
-Prevederile art. '135 alin.7 din O.U.G nr. Slt2O19 privind Codul Administrativ;
-Dispozitia nr.8 din 23 ianuarie 2020 , de convocare a consiliului local

in gedinta ordinare de lucru, potrivit 133 alin.2,lit.a din o.U.G slt2olg privind convocarea
Consiliului;

. in temeiul art. 139 9i 196 alin.1 tit.a , din O.U.G nr.57t2019, privind Codul
Administrativ,

HOTARAgTE:

Art. unic. Se aprobe ordinea de zi a gedinlei ordinare cu urmitoarele puncte:
l.Proiect de hotdrare privind aprobarea planului anual de actiuni sau de lucrdri de

interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru anul2021 , conform prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, la nivelul comunei gilindia, judelul Arad.

2.Proiect de hoterare privind aprobarea ,,programului de mdiuri peniru
gospodirirea,salubrizarea gi infrumuselarea comunei $ilindia 

,,,in anul 2021 .

3.Proiect de hoterare privind plata cotizatiei consiliului Local gilindia aferenti
anului 2021, la bugetul Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitara sistem lntegrat de
Gestionare a Degeurilor Judetul Arad.

4.Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de asistente juridicd cu un
cabinet de avocaturd , pe anul 2021 .

S.Proiect de hotir6re privtnd constituirea Comisiei de analizd a activitelii desfAgurate
in anul 2020 de secretarul general al comunei gilindia.

6.Proiect de hotirAre privind aprobarea planului de Analizd gi Acoperire a
Riscurilor la nivelul unitSlii adm inistrativ{eritoriale gilindia.

T.Proiect de hoterare privind sumele repartizate din excedentul bugetar al anilor
precedenti pentru acoperirea temporari a golurilor de casd provenite din decalajele intre
veniturile gi cheltuielile secliunii de funclionare in anul curent.

8.Proiect de hot6rAre privind aprobarea organizirii relelei unitililor de invdtemant
preuniversitar de stat din comuna Silindia.

g.Proiect de hoterare privind dezlipirea imobilului situat in extravilanul comunei
Silindia,inscris in Cf .303994 gilindia in vederea reconstituirii dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor in temeiul legilor fondului funciar

10.Diverse.
Prezenta hotdrAre se comunicd cu :

- tNST|TUT|A pREFECTULUT - JUDETUL ARAD

ROMANIA
JUDETUL ARAD

coMUNA gtLtNDtA
Silindia, nr384. cod 3'17330 te1.0257/372700.0257/372701 . Fax 0257/372703 e-mail: orimariasitindia@omail

CONSILIUL LOCAL

Contrasemneazi,
Secretar general

E gEDINTA,

(


